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P U T U S A N 

NOMOR 9/Pdt.G/2015/PTA Bn. 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang mengadili perkara gugatan 

harta bersama pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah 

menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:  

Pembanding, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, 

pekerjaan dagang (warung manisan), bertempat tinggal di 

Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota 

Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada AHMAD 

SAHRUL,M.SH., adalah Advokat & Penasehat Hukum pada 

“KANTOR ADVOKAT DAN PENASEHAT HUKUM AHMAD 

SAHRUL,M., SH, DAN REKAN” yang berkedudukan dan 

berkantor di Jalan Wr. Soepratman Nomor 29 Bentiring Permai 

Muara Bangkahulu Kota Bengkulu (Telp. 0736-24432448 

HP.081271030111) berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 

03 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat/ 

Pembanding;  

M E LA W A N 

Terbanding umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, 

pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan 

Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, 

selanjutnya disebut sebagai Penggugat/ Terbanding; 
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Pengadilan Tinggi Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang 

berhubungan dengan perkara ini;  

TENTANG DUDUK PERKARANYA 

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam 

putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0165/Pdt.G/2014/PA Bn., tanggal 

02 Maret 2015 Masehi, bertepatan tanggal 11 Jumadil Awal 1436 Hijriyah,   

yang amarnya berbunyi sebagai  berikut:  

M E N G A D I L I 

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;  

2. Menetapkan harta hasil pencaharian (usaha) bersama Penggugat dan 

Tergugat selama terikat dalam perkawinan adalah sebagai berikut:  

2.1. Sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 00933 (sertifikat masih atas 

nama Nama) seluas 110 M2 yang di atas dibangun sebuah rumah 

berukuran 8,5 x 13 M yang terletak di Kelurahan Cempaka Permai 

(dahulu Desa Sidomulyo) Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, 

dengan batas-batas sebagai berikut:  

-  Sebelah Utara berbatasan dengan Jln Tribrata 

-  Sebelah Selatan berbatasan dengan Nama  

-  Sebelah Timur berbatasan dengan Nama 

-  Sebelah Barat berbatasan dengan Nama 

2.2. Sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor .... (masih atas nama Nama) 

seluas 110 M2 yang di atas dibangun sebuah rumah berukuran 8,5 x 13 
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M yang terletak di Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading 

Cempaka Kota Bengkulu, dengan batas-batas sebagai berikut:  

-  Sebelah Utara berbatasan dengan Jln Tribrata  

-  Sebelah Selatan berbatasan dengan Nama 

-  Sebelah Timur berbatasan dengan Nama 

-  Sebelah Barat berbatasan dengan Nama 

2.3. Sebidang tanah sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03209 (atas nama 

Tergugat) seluas 145 M2 yang terletak di Kelurahan Cempaka Permai 

Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dengan batas-batas 

sebagai berikut:  

-  Sebelah Utara berbatasan dengan Jln Tribrata  

-  Sebelah Selatan berbatasan dengan Nama 

-  Sebelah Timur berbatasan dengan Nama 

-  Sebelah Barat berbatasan dengan Catering Selero Bersamo  

2.4.  Sebidang tanah sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00768 (atas 

nama Tergugat) seluas 450 M2 yang terletak di Kelurahan Pekan Sabtu 

Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dengan batas-batas sebagai 

berikut:  

-  Sebelah Utara berbatasan dengan Nama  

-  Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Gang  

-  Sebelah Timur berbatasan dengan Gang 2  

-  Sebelah Barat berbatasan dengan Nama 

2.5. Sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 04095 (atas nama Tergugat) 

seluas 237 M2 yang terletak di Jln Adam Malik 5 RT.02 RW. 01 
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Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dengan 

batas-batas sebagai berikut:  

-  Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Adam Malik S  

-  Sebelah Selatan berbatasan dengan Nama  

-  Sebelah Timur berbatasan dengan Nama  

-  Sebelah Barat berbatasan dengan Nama 

2.6. Sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 00343 (atas nama Tergugat) 

seluas 925 M2 yang terletak di Kelurahan Padang Serai Kecamatan 

Kampung Melayu Kota Bengkulu, dengan batas-batas sebagai berikut:  

-  Sebelah Utara berbatasan dengan Nama 

-  Sebelah Selatan berbatasan dengan Nama  

-  Sebelah Timur berbatasan dengan Nama 

-  Sebelah Barat berbatasan dengan rencana gang  

2.7.  Sebidang tanah sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02344 (atas 

nama Penggugat) seluas 90 M2 yang di atas dibangun sebuah rumah 

berukuran 5 x 18 M yang terletak di Kelurahan Cempaka Permai 

Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dengan batas-batas 

sebagai berikut:  

-  Sebelah Utara berbatasan dengan Nama 

-  Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tribrata  

-  Sebelah Timur berbatasan dengan Penjahit Neos  

-  Sebelah Barat berbatasan dengan catering Selero Bersamo  

2.8.  1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit tahun 2004 warna hitam  

Nomor Polisi BD.2055 AP;  
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2.9. Uang hasil penjualan mobil xenia tahun 2010 warna hitam metalik nomor 

Polisi BD XXXX AH, sejumlah Rp.106.000.000,- (seratus enam juta 

rupiah), dan hasil penjualan sapi sejumlah Rp.6.750.000,- (enam juta 

tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), jumlah seluruhnya Rp.112.750.000,- 

(seratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);  

2.10. Perhiasan emas (1 buah kalung, 1 buah gelang seberat 25 gram) dan 

emas kepingan seberat 25 gram;  

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;  

3. Menetapkan seluruh harta bersama sebagaimana tersebut dalam dictum 

angka 2.1 sampai 2.10 amar putusan ini dibagi dua bagian, separuh bagian 

(50%) adalah hak dan bagian Penggugat dan separuh bagian (50%) adalah 

hak dan bagian Tergugat;  

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta 

bersama sebagaimana termuat dalam point 2 secara riil berikut surat-surat 

yang berkaitan dengan harta bersama tersebut, serta uang sejumlah 

Rp.112.750.000.- (seratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) 

dari hasil penjualan harta bersama tersebut, untuk membagi dan 

menyerahkan masing-masing separuh bagian (50%) kepada Penggugat dan 

separuh bagian (50%) kepada Tergugat, apabila harta bersama tersebut 

tidak dapat dibagi secara riil, akan dilakukan penjualan dimuka umum atau 

lelang yang hasilnya dibagi dua bagian diserahkan kepada masing-masing 

sebagian (50%) untuk Penggugat dan sebagian (50%) untuk Tergugat;  
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5. Menyatakan sita Jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama 

Bengkulu tanggal 12 Juni 2014 dan tanggal 13 Agustus 2014 adalah sah dan 

berharga;  

6. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam 

perkara ini sejumlah Rp. 6.781.000,- (enam juta tujuh ratus delapan puluh 

satu ribu rupiah).-  

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 165/Pdt.G/2014/PA Bn. 

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, yang menyatakan 

bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 Tergugat/Pembanding telah 

mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama 

tersebut, permohonan banding mana  telah diberitahukan kepada pihak 

lawannya, sesuai relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 

0165/Pdt.G/2014/PA Bn.  tanggal 9 Maret 2015;  

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding tanggal 15 

Maret 2015 yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 17 Maret 

2015, dan kontra memori banding tanggal 26 Maret 2015 yang diajukan oleh 

Penggugat/Terbanding pada tanggal 31 Maret 2015, baik memori banding 

ataupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak 

lawannya masing-masing pada tanggal 24 Maret 2015 dan 31 Maret 2015; 

 Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan 

patut untuk  memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum 

berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama; 
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TENTANG HUKUMNYA 

Menimbang, bahwa oleh karena  permohonan banding yang diajukan 

oleh  Tergugat/Pembanding telah diajukan  dalam tenggang waktu dan dengan 

cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, 

maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat 

diterima ;  

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah 

mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara  banding tersebut 

beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor  

0165/Pdt.G/2014/PA.Bn tanggal 2 Maret 2015 M. bertepatan tanggal 11 

Jumadil Awal 1436 H., memberikan pertimbangan sekaligus menanggapi 

keberatan-keberatan Tergugat/ Pembanding dalam memori bandingnya 

sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan oleh Majelis 

Hakim Tingkat Pertama sepanjang dalam putusannya yang mengabulkan 

gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya, Majelis Hakim Tingkat Banding 

menyatakan sependapat, dan oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil 

alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding kecuali pada 

halaman  27 alinea terakhir Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa 

Tergugat tidak menyampaikan harta secara rinci selain yang termuat dalam 

gugatan Penggugat sebagai harta pencaharian bersama yang masih berada 

dalam penguasaan Penggugat yang harus dibagi atau yang termasuk 

disengketakan harus ditetapkan sebagai harta bersama selama perkawinan, 
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dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri 

dibawah ini; 

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding 

mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan 

perubahan dan penambahan, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai 

telah benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun 

materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan 

mencantumkan dasar-dasar hukum, baik Undang-Undang maupun peraturan 

lain secara rinci; 

Meimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding tidak dapat 

membuktikan bantahannya dan bahkan bukti tertulis T.1 dan T.3 telah 

memperkuat bukti-bukti Penggugat/Terbanding dalam kaitannya dengan 

gugatan Penggugat/Terbanding pada posita nomor 3.A.1 dan 3.A.7 sedang 

bukti tertulis Tergugat/Pembanding lainnya yang terdiri dari bukti T.2, T.4, T.5, 

T.6, T.7, T.8, T.9 tidak mendukung bantahan Tergugat/Pembanding yang 

berhubungan dengan pokok perkara, disamping itu kedua orang saksi 

Tergugat/Pembanding justru menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat/ 

Terbanding a quo sedang saksi Tergugat/Pembanding lainnya yaitu saksi ke III, 

ke IV, ke V dan ke VI tidak mendukung bantahan Tergugat/Pembanding yang 

berhubungan dengan pokok perkara, maka berdasarkan bukti P.3 P.4, P.5, P.6, 

P.7, P.8, P.9 dan P.10 dan 4 (empat) orang saksi Penggugat/ Terbanding  serta 

berdasarkan sidang pemeriksaan setempat (descente)  tanggal 7 Januari 2015, 

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa telah terbukti obyek 

sengketa yang tersebut dalam gugatan Penggugat/Terbanding pada posita 
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angka 3.A.1 sampai dengan 3.A.7, angka 3. B.1 dan 3.B.2, angka 3.C serta 

angka 3.D  tersebut, adalah merupakan harta bersama Penggugat/Terbanding 

dengan Tergugat/Pembanding ;  

Menimbang, bahwa dalam jawaban maupun duplik Tergugat 

sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan, Majelis Hakim Tingkat 

Pertama menyatakan bahwa Tergugat tidak menyampaikan harta secara rinci 

selain yang termuat dalam gugatan Penggugat sebagai harta pencaharian 

bersama yang masih berada dalam penguasaan Penggugat yang harus dibagi 

atau yang termasuk disengketakan harus ditetapkan sebagai harta bersama 

selama perkawinan,  terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat 

Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat 

Pertama karena Tergugat dalam tambahan jawaban tertulisnya menyampaikan 

3 (tiga) hal yaitu : 

1. Mohon usaha laundry ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua 

setengah bagian untuk Tergugat dan setengah bagian lagi untuk 

Penggugat; 

2. Mohon kalung emas 15 gram dan cincin 5 gram ditetapkan sebagai harta 

bersama dan dibagi dua setengah bagian untuk Tergugat dan 

setengahnya lagi untuk Penggugat; 

3. Harta bersama berupa mobil xenia hitam tahun 2010 Nomor Polisi BD 

1453 AH sudah dijual seharga Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta 

rupiah); 

maka terhadap tambahan jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat 

Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut : 
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- Bahwa usaha laundry sebagaimana yang disampaikan tergugat tersebut 

tidak dapat dipertimbangkan sebagai harta bersama antara Penggugat 

dengan Tergugat karena tidak jelas bentuk dan rincian penghasilan yang 

dituntut Tergugat tersebut, oleh karenanya dinyatakan kabur (obscuur libel) 

dan dinyatakan tidak dapat diterima; 

- Bahwa kalung emas 15 gram dan cincin 5 gram diakui oleh Penggugat 

perolehannya semasa dalam perkawinan antara Penggugat dengan 

Tergugat sekalipun Penggugat menerangkan diperoleh dari hasil usaha 

sampingan menjual kue kering dan kue-kue pesanan serta minuman 

kemasan setiap bulan Ramadan dan kalung serta cincin tersebut telah dijual 

Penggugat untuk keperluan biaya mengajukan gugatan cerai dan harta 

bersama, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding  berpendapat bahwa 

harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama 

sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 

dan menurut Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum., dalam buku 

“Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia” halaman 108 

disebutkan : Harta bersama suami istri itu adalah harta yang diperoleh 

selama ikatan perkawinan berlangsung dan perolehannya itu tanpa 

mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Hal ini berarti bahwa harta 

bersama itu adalah semua harta yang diperoleh selama perkawinan 

berlangsung, tanpa mempersoalkan siapa diantara suami istri yang 

mencarinya......... Semua harta yang diperoleh suami istri selama ikatan 

perkawinan menjadi harta bersama, baik harta tersebut diperoleh secara 

tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. 
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Menimbang, bahwa terhadap pendapat Prof. Dr. H. Abdul Manan, 

SH., S.IP., M.Hum. tersebut Majelis sepakat dan diambil alih menjadi 

pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;  

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama suami istri dapat 

bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dan harta bersama tidak boleh 

dijual atau dipindah tangankan tanpa persetujuan pihak lain sesuai ketentuan 

pasal 36 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 92 KHI, oleh karenanya 

dapat ditetapkan bahwa kalung emas 15 gram dan cincin 5 gram adalah 

harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagi; 

- Bahwa harta bersama berupa mobil Xenia hitam Tahun 2010 Nomor Polisi  

BD 1453 AH yang sudah dijual seharga Rp. 106.000.000,- (seratus enam 

juta rupiah) oleh Tergugat yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim 

Tingkat Pertama tidak perlu dipertimbangkan lagi; 

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding di dalam memori 

bandingnya pada poin 4 menyatakan bahwa Penggugat dalam gugatannya 

hanya meminta bagian, tidak meminta supaya harta bersama dibagi dua, 

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan lebih dari apa yang diminta 

(oper kapaciti) dimana secara hukum tidak ada yang mengatur bahwa harta 

bersama harus dibagi dua, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa 

atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat 

Pertama sudah tepat dan benar sesuai ketentuan pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 

1974 jo. Pasal 97 KHI yang menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup 

masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan 

lain dalam perjanjian perkawinan, jadi keberatan yang disampaikan oleh 



12 
 

Tergugat/Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus 

dikesampingkan;  

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding dalam 

memori bandingnya poin 5 maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat 

terlepas benar atau tidaknya perilaku Penggugat/ Terbanding sebelum terjadi 

perceraian atau yang merupakan penyebab perselisihan dan pertengkaran 

Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding sebelum terjadi 

perceraian, tidaklah menggugurkan haknya untuk memperoleh bagian dari 

harta bersama dalam perkawinan jika terjadi perceraian namun hak itu tetap 

melekat pada masing-masing pihak selaku duda dan janda semata-mata 

karena adanya perceraian;  

   Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding 

berpendapat bahwa keberatan-keberatan lainnya yang diajukan oleh 

Tergugat/Pembanding tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena 

sesuai dengan Yurisprudensi  Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 

247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang menyatakan: “Bahwa hakim  banding 

tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori 

banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim 

tingkat pertama” 

Menimbang, bahwa karena semua harta yang telah ditetapkan sebagai 

harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagian 

besar dikuasai oleh Tergugat/Pembanding dan sebagian lainnya dikuasai oleh 

Penggugat/Terbanding, maka demi kepastian hukum Majelis Hakim Tingkat 

Banding  perlu menghukum kedua belah pihak atau siapa saja yang menguasai 
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harta bersama a quo secara riil berikut surat-surat yang berkaitan dengan harta 

bersama tersebut, untuk menyerahkannya kepada masing-masing pihak,  

separuh bagian (50%) kepada Penggugat/Terbanding dan separuh bagian 

(50%) kepada Tergugat/ Pembanding, apabila harta bersama tersebut tidak 

dapat diserahkan secara riil, akan dilakukan penjualan dimuka umum atau 

lelang yang hasilnya dibagi dua bagian diserahkan kepada masing-masing 

separuh (50%) untuk Penggugat/ Terbanding dan separuh (50%) untuk 

Tergugat/Pembanding;  

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim 

Tingkat Pertama yang telah ditambah dan disempurnakan seperti tersebut 

diatas maka  putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan 

dengan penambahan dan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut 

dibawah; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya 

perkara pada tingkat pertama dibebankan pada Penggugat dan pada tingkat 

banding dibebankan kepada Pembanding; 

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ; 

M E N G A D I L I 

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding 

dapat diterima ; 
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- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 

0165/Pdt.G/2014/PA Bn. tanggal 2 Maret 2015 M. bertepatan  tanggal 11 

Jumadil Awal 1436 H. dengan menambah dan memperbaiki amar putusan 

sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut : 

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;  

2. Menetapkan harta hasil pencaharian (usaha) bersama Penggugat dan 

Tergugat selama terikat dalam perkawinan adalah sebagai berikut:  

2.1. Sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 00933 (sertifikat masih atas 

nama Nama) seluas 110 M2 yang di atas dibangun sebuah rumah 

berukuran 8,5 x 13 M yang terletak di Kelurahan Cempaka Permai  

Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dengan batas-batas 

sebagai berikut:  

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jln Tribrata  

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nama 

- Sebelah Timur berbatasan dengan Nama  

- Sebelah Barat berbatasan dengan Nama 

Dikuasai oleh Tergugat; 

2.2. Sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor .... seluas 110 M2 yang di 

atas dibangun sebuah rumah berukuran 8,5 x 13 M yang terletak di 

Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota 

Bengkulu, dengan batas-batas sebagai berikut:  

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jln Tribrata  

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nama 

- Sebelah Timur berbatasan dengan Nama 
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- Sebelah Barat berbatasan dengan Nama 

Dikuasai oleh Tergugat; 

2.3. Sebidang tanah sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03209 (atas nama 

Tergugat) seluas 145 M2 yang terletak di Kelurahan Cempaka Permai 

Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dengan batas-batas 

sebagai berikut:  

-  Sebelah Utara berbatasan dengan Jln Tribrata  

-  Sebelah Selatan berbatasan dengan Nama 

-  Sebelah Timur berbatasan dengan Nama 

-  Sebelah Barat berbatasan dengan Catering Selero Bersamo  

Dikuasai oleh Tergugat; 

2.4.  Sebidang tanah sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00768 (atas 

nama Tergugat) seluas 450 M2 yang terletak di Kelurahan Pekan Sabtu 

Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dengan batas-batas sebagai 

berikut:  

-  Sebelah Utara berbatasan dengan Nama  

-  Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Gang  

-  Sebelah Timur berbatasan dengan Gang 2  

-  Sebelah Barat berbatasan dengan Nama 

Dikuasai oleh Tergugat; 

2.5. Sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 04095 (atas nama Tergugat) 

seluas 237 M2 yang terletak di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan 

Selebar Kota Bengkulu, dengan batas-batas sebagai berikut:  

-  Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Adam Malik S  
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-  Sebelah Selatan berbatasan dengan Nama  

-  Sebelah Timur berbatasan dengan Nama  

-  Sebelah Barat berbatasan dengan Nama 

Dikuasai oleh Tergugat; 

2.6. Sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 00343 (atas nama Tergugat) 

seluas 925 M2 yang terletak di Kelurahan Padang Serai Kecamatan 

Kampung Melayu Kota Bengkulu, dengan batas-batas sebagai berikut:  

-  Sebelah Utara berbatasan dengan Nama 

-  Sebelah Selatan berbatasan dengan Nama 

-  Sebelah Timur berbatasan dengan Nama 

-  Sebelah Barat berbatasan dengan rencana gang  

Dikuasai oleh Tergugat; 

2.7.  Sebidang tanah sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02344 (atas 

nama Penggugat) seluas 90 M2 yang di atas dibangun sebuah rumah 

berukuran 5 x 18 M yang terletak di Kelurahan Cempaka Permai 

Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dengan batas-batas 

sebagai berikut:  

-  Sebelah Utara berbatasan dengan Nama 

-  Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tribrata  

-  Sebelah Timur berbatasan dengan Penjahit Neos  

-  Sebelah Barat berbatasan dengan catering Selero Bersamo  

Dikuasai oleh Penggugat; 

2.8.  1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit tahun 2004 warna hitam  

Nomor Polisi BD XXXX AP;  
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 Dikuasai oleh Tergugat; 

2.9. Uang hasil penjualan mobil xenia tahun 2010 warna hitam metalik nomor 

Polisi BD XXXX AH, sejumlah Rp.106.000.000,- (seratus enam juta 

rupiah), dan hasil penjualan sapi sejumlah Rp.6.750.000,- (enam juta 

tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), jumlah seluruhnya Rp.112.750.000,- 

(seratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);  

 Dikuasai oleh Tergugat; 

2.10. Perhiasan emas (1 buah kalung, 1 buah gelang seberat 25 gram) dan 

emas kepingan seberat 25 gram; 

 Dikuasai oleh Tergugat; 

2.11  Perhiasan emas kalung 15 gram dan cincin 5 gram; 

 Dikuasai oleh Penggugat; 

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;  

3. Menetapkan seluruh harta bersama sebagaimana tersebut dalam dictum 

angka 2.1 sampai 2.11 amar putusan ini dibagi dua bagian, separuh bagian 

(50%) adalah hak dan bagian Penggugat dan separuh bagian (50%) adalah 

hak dan bagian Tergugat;  

4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama 

sebagaimana termuat dalam diktum point 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 

dan 2.10 secara riil berikut surat-surat yang berkaitan dengan harta bersama 

tersebut, untuk menyerahkan separuh bagian (50%) kepada Penggugat, 

apabila harta bersama tersebut tidak dapat diserahkan secara riil, akan 

dilakukan penjualan dimuka umum atau lelang yang hasilnya setelah 
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dikurangi biaya lelang dibagi dua bagian diserahkan kepada masing-masing 

sebagian (50%) untuk Penggugat dan sebagian (50%) untuk Tergugat;  

5. Menghukum Penggugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama 

sebagaimana termuat dalam diktum point 2.7 dan 2.11 secara riil berikut 

surat-surat yang berkaitan dengan harta bersama tersebut, untuk 

menyerahkan separuh bagian (50%) kepada Tergugat, apabila harta 

bersama tersebut tidak dapat diserahkan secara riil, akan dilakukan 

penjualan dimuka umum atau lelang yang hasilnya setelah dikurangi biaya 

lelang dibagi dua bagian diserahkan kepada masing-masing sebagian (50%) 

untuk Penggugat dan sebagian (50%) untuk Tergugat;  

6. Menyatakan sita Jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama 

Bengkulu tanggal 12 Juni 2014 dan tanggal 13 Agustus 2014 adalah sah dan 

berharga;  

7. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam 

perkara ini sejumlah Rp. 6.781.000,- (enam juta tujuh ratus delapan puluh 

satu ribu rupiah).-  

- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya 

banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). 

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 M. 

bertepatan  tanggal 7 Syakban 1436 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka 

untuk umum pada hari itu juga oleh H. Humam Iskandar, S.H. Ketua Majelis 

dihadiri oleh Drs. H. Mohd. Senil Jahidan, S.H. dan Dra. Hj. Husni Syam 

masing-masing  sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan 
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Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tanggal 24 April 2015 dibantu oleh 

Drs. Bukhori sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak 

berperkara. 

Hakim Anggota                                                             Ketua Majelis 

 

 

Drs. H. Mohd. Senil Jahidan, S.H.                      H. Humam Iskandar, S.H. 

                          

Dra. Hj. Husni Syam                                                Panitera Pengganti 

                                                                                              

                                                                                     Drs. Bukhori 

Perincian Biaya Perkara 

1. Redaksi            Rp.     5.000,- 

2. Pemberkasan  Rp.  139.000,- 

3. Meterai             Rp.     6.000,- 

    Jumlah             Rp.  150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) 


